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عاشور :مشاريع متوقفة لهيئة الشراكة صرف عليها ثالثة ماليني بغير
وجه حق من خالل االستشارات وهذه الهيئة التعرف معنى الشراكة

جانب من جلسة مجلس األمة

 11مليون دينار ولم تطبق مصحفا واحدا
فالقائمني عليها يخافون الله فمابالك لو أداروا
هيئات ترفيه ،مستدركة :هيئة الشراكة لديها
« بوقة عودة « هو مشروع النفايات الصلبة
بقيمة مليار دينار ونفسه في ابو ظبي ب 270
مليونا
واضافت الهاشم  :املشاريع املطروحة من
هيئة الشراكة مرفوضة كلها من قبل ديوان
احملاسبة ومايحصل « حرمنة « النه اليوجد
لديها تكلفة نهائية وخ�لال السنوات ال 25
القادمة تكون الهيئة قد صرفت مبالغ طائلة
وتابعت الهاشم  :هيئة البيئة تعاني السوء
ومجلس ادارة البيئة ات��ى ببراشوت و63
باملائة لم تتم معاجلتها واخلراب مستمر في
طل بعض االشكال التي تقوم بتضبيط االمور
املالية واالدارية لهم.
الى ذلك قال النائب يوسف الفضالة  :هيئة
املعلومات املدنية تقوم بتصرفات خطيرة جدا
لديها انعكاسات مستقبلية خطيرة واطلب
من املجلس رف��ض ميزانيتها ،فالهيئة يتم
فيها تزوير ارادة الناخبني واإلرادة الشعبية
وايصال مجموعة من املرشحني خلطف القرار
الشعبي ونقل اصوات لدوائر جديدة اليصال
مرشحني بعينهم وحصل حتقيق في الهيئة
وحتى االن لم يتم شطب احملولني وهناك نائب
حول  3االف ناخبا ومرشح اخر حول الفيي
صوت.
واض��اف الفضالة  :مطلوب من املجلس
وامليزانيات مناقشة هذه االمور الفنية فهناك
غايات حقيقية من ص��رف ام��وال امليزانبات
خاصة فيما يتعلق في الهيئة التي يسعى
البعض من خالل الختطاف مجلس االمة
في وقت قال النائب خليل عبدالله  :نناقش
اليوم  16ميزانية من دون ان تكون هناك رؤية
واضحة والسؤال هل هذه امليزانيات مربوطة
بخطة الدولة املستقبلية في ظل التحديات
فاحلقيقة ه��ذه امليزانيات التعكس واقعنا
ومايحصل هو تسيير املركب ال توجيهه
واضاف عبدالله  :رصد  3مليارات للتعليم
في ظل تدهوره فهل ربطت مخرجات التعليم
بسوق العمل ومعهد االبحاث كان ميلك سمعة
كبيرة على مستوى العالم في السبعينات
والثمانينات اما االن اختلف احلال في ظل عدم
تطويره ،مستدركا :ماليني الدنانير تصرف
على هيئة الزراعة وال وجود لألمن الغذائي
واذا اغلقت احلدود في ظل التطورات اإلقليمية
هل تستطيع الهيئة تامني الغذاء في البالد ؟
وتابع خليل عبدالله  :يوجد عقم موجود
في فكر القيادات التي يجب ان يلبسوا بشت
ويقعدون في املباريات واالستقباالت والبد
من اجناز قانون القياديني.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ل��ه فهاد
 :االستيراتيجات غائبة وخ��ط��ط التنمية
م��وج��ودة فقط ف��ي فكر م��ن ي��روج لها على

صالح خورشيد

ال��ورق وبعيدا عن ال��واق��ع وهناك حالة من
اخللل والترهل االداري اخلطير في األجهزة
احلكومية
واض��اف فهاد  :الصف األمامي في مجلس
االم���ة غير متجانس وه��ن��اك ن��اس التخاف
الله في البلد من خالل الكسب غير املشروع
ورفضنا مشروع معاجلة النفايات سابقا في
جلنة امليزانيات ،متابعا :اقول لوزير البلدية
الميكن ان نسير في هذا املهج فيما يتعلق في
م��ش��روع معاجلة النفايات ونستغرب من
اإلصرار الكبير على اجناز هذا املشروع الذي
الجدوى منه الذي يكلف  880مليون دينار
في وقت قال النائب صالح عاشور  :ساعة
واح��دة ملناقشة ميزانيات  16جهة حكومية
غير كافي والميكن التركيز على كل اجلهات
واللجنة لم توافق على ميزانية هيئة الشراكة
التي يهدف من خاللها حتسني اخلدمات ورفع
كفاءة املشاريع وه��ذا يتنافى مع مايحصل
في هذه الهيئة امنا أخفقت متاما وهي صرفت
ثالثة ماليني من غير ان يكون هناك داع لها
ولم تنجز اال مشروع ال ُزّور ورفعت التكاليف

واألعباء املالية على الدولة وهي تضغط على
مجلس ال��وزراء بغض النظر على مالحظات
ديوان احملاسبة ومتت املوافقة على  6مشاريع
على هذا الصعيد.
واض��اف عاشور  :مشاريع متوقفة لهيئة
ال��ش��راك��ة ص��رف عليها ث�لاث��ة م�لاي�ين بغير
وجه حق من خالل االستشارات وهذه الهيئة
التعرف معنى الشراكة
من جانبه قال النائب عبدالكرمي الكندري:
الكل متفق ان هناك هيئات تعمل بدون روية
ونهج والكل متفق على الزيادة في املخالفات
وإذا استجوبنا رئيس احلكومة تتم احالة
االستجواب للتشريعية وإذا استجوبنا الوزير
حصنتوه فهل املسالة معارضة كالم وبس هل
هي محاولة خداع للشعب؟
واضاف الكندري موجها حديثه لنواب االمة
 :شنو تبون اذا استجوبنا رئيس احلكومة
حصنتوه وإذا استجوبنا ال��وزي��ر حميتوه
وجت���ون باجللسة تتحلطمون ،مستدركا
 :هيئة مكافحة الفساد اصبحت فلتر « قط
القضية عليها وروح « وخلصوا حتلطمكم

ووافقوا على امليزانيات في النهاية احلال نفس
ماحصل مع استجواب رئيس الوزراء
ام��ا النائب عبدالوهاب البابطني اك��د ان
حساب العهد رغ��م ك��ل التطور ال��ذي حصل
فيها اال انه اليزال زائدا وجهات كثيرة التزال
تصرف على ه��ذا احل��س��اب ف��ي ظ��ل مناقالت
مالية ألغ��راض معينة وحساب عهد يصرف
خارج امليزانية وكان من املفترض ان تنخفض
املالحظات لكن هذا لم يتم واذا كانت اجلهات
احلكومية جادة في االصالح كان لالصالح ان
يتحقق لكن هذا لم يتم وانا لن أوافق على اي
ميزانية في ظل املخالفات املسجلة
واض����اف ع��ب��دال��وه��اب ال��ب��اب��ط�ين  :كثير
من اجلهات التي نناقش ميزانياتها اليوم
ومخالفاتها كانت موجودة امس في استجواب
وزير املالية اين النواب ؟ ناهيك عن ميزانية
هيئة ال��زراع��ة ال��ت��ي يجب ان ت��رف��ض فهي
م��وج��ودة لتوزيع امل���زارع ح��ق اللي يبونه
ويؤكد عليه تقرير جلنة حماية االموال العامة
في تقريرها الذي سيرفع للمجلس قريبا
وتابع البابطني  :اقول للحكومة يجب أعادة

النظر في ه��ذه امليزانيات فهده ام��وال عامة
وحتى لو مانخرج اج��ازة سنرفضها حلني
معاجلة املخالفات من قبل احلكومة فنحن في
كل عام نكرر ماتقوله اليوم بال حل حقيقي
واك��د البابطني ان مايحدث في املعلومات
املدنية كارثة حيث يتم نقل االصوات لعناوين
اشخاص في دائ��رة معينة في مشهد تزوير
العقود بهدف حتقيق الطموح الشخصي
ف��ي املقابل ق��ال النائب س��ع��دون ح��م��اد :
القرار في املوافقة على امليزانيات يجب ان
ينبع م��ن منظور فني الس��ي��اس��ي واع��ض��اء
جلنة امليزانيات يرفضون امليزانيات جلهات
استجوبوا وزرائها وكان من املفترض ان تكون
املناقشة في لغة االرقام مع تبيان املالحظات
واض��اف حماد  :يجب ان تستدعي جلنة
مبيزانيات ممثلي هيئة القران الكرمي بعد الغاء
احلكومة لقرار الغائها من جديد والميكن ان
ترفض ميزانية الهيئة ولم يناقش مسؤوليها
في ميزانياتهم
ورد ع��ن��دن��ا ع��ب��دال��ص��م��د ع��ل��ى س��ع��دون
حماد قائال :رفض ميزانية هيئة القران فني
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د .بدر املال

سعدون حماد

عبدالله فهاد

السياسي ورفضنا تقريبا عشر ميزانيات
وزرائ��ه��ا لم يستجوبوا وك��ل اعضاء اللجنة
يصوتوا على حسب قناعاتهم
وقال النائب بدر املال  :اول مشكلة لم تنجز
في امليزانية هي توقيع امل��راق��ب املالي على
امليزانيات واحلسابات اخلتامية حسب قانون
املراقبني املاليني وهذا ماعجز عن إجابته وزير
املالية في استجوابه.
واضاف املال  :حساب األمانات مسلك جديد
للحكومة اليختلف عن حساب العهد وخاصة
ف��ي بيت ال��زك��اة ووزارة اخلارجية وهيئة
الشباب وموضوع العهد يعتمد على تسوية
احلسابات وليس تخفيضها ووزير املالية بدأ
دمج استمارات االمتناع اخلاصة باملراقبني
املاليني
وتابع املال  :هناك عدم تطبيق سليم للرقابة
املالية بشكل بحت وجهاز املراقبني املاليني
اليفعل دوره بشكل صحيح
واكد املال ان مشكلة كبيرة في نقل العناوين
في املعلومات املدنية من خالل تزوير العقود
وسنوجه اسئلة برملانية لذلك وعلى وزير
الداخلية دورا عليه القيام به
وقال النائب عمر الطبطبائي  :الذي يريدون
اي يدارون عليه يحيلوه الى نزاهة والفضاء
لدينا مخترق والبد من تعديل الالئحة الداخلية
السيئة ونقف مع االستجواب الصادق
م��ن جهته ق��ال النائب اس��ام��ه الشاهني :
مصيبة ان يصل الشك في أف��راد ينتمون الى
األجهزة الرقابية وه��ذا ماحصل مع موظف
ديوان احملاسبة والقضية شبهة تطاول على
امل��ال العام من خ�لال عقار ميتلكه ،مصيفا:
السلطة املطلقة مفسدة
وحت��دث النائب عبدالله الكندري قائال:
امل��واط��ن يشعر ان املجلس واحلكومة غير
ج��ادي��ن ف��ي معاجلة املخالفات وتسويتها
ومايتم مناقشته ال��ي��وم فاملواطن اليشعر
بانعكاس امليزانيات على حياته واهمية
املبالغ التي تدفع لهذه امليزانيات والقضية
ليس شجب واستنكار امنا نحتاج الى اصالح
حقيقي واستغرب عدم وجود الوزراء املعنيني
في قاعة عبدالله السالم.
واض��اف الكندري  :هناك مشكلة حقيقية
في احلكومة والقيادة فيها وجامعة الكويت
تتراجع كنا في مرتبة  600واليوم وصلنا الى
املرتبة  800ثم  1000وهذه غصة في قلوبنا
والوضع البيئي مستمر بالتدهور وهناك 110
كيلو نفايات في البالد وأهدرنا  60الف وحدة
سكنية بسبب ذلك والنظافة املستخدمة في
الكويت لم تتغير منذ الستينيات
وتابع الكندري  :هناك من يعتمد االساءة
للبيئة الكويتية ليستفيد وألول م��رة تدفع
احلكومة للنظافة بقيمة مليار دوالر بعكس
الدول االخرى التي تدر لها النظافة امواال
سيتم ارسال اجلزء االخير من اجللسة

